
 

 מרכז הסמינרים דרך
 חינוך ושינוי חברתי, מרכז למפגש -עמותת תיקון 

 נצרת עלית  52רחוב כרמל 

 

 א"י תבכשל תינוביר תידוהי תוהז

 

 ס"בבי –לסמינר  1יום 
 היהדות ואני –תיחה פ

 לסמינר 2יום 
 סיהפגש עם האורתודוקמ

 לסמינר 3יום 
זהות יהודית , מלים ועםס

 ריבונית

03:8-03:8 

הזהות הזאת של מי 
 ?בכלל

 הכרות ופתיחה לסמינר

333:8-34321  

 ? מיהו יהודי
העיסוק בשאלת הזהות  פתיחת
מדוע צריך להגדיר מי  -היהודית

 ?יהודי

03:8-0321 

 סמלים וקדושה
 פעילות הכנה לסיור

38388-33321 

 "המשגיחים"
רט ומעקב בסביקורתית צפייה 

 .אחר הדמויות

3:331-32321 

ושאלוני ארוחת צהרים 
 רחוב בשוק מחנה יהודה

38388-33331 

יהדות כלאום ויהדות 
 כתרבות
 הרצאה 

34331-32388 

 בין קודש לחול
של העיר  סיור ברובע היהודי
 העתיקה

34388-3:388 

 ?למה לעסוק ביהדות
תפיסות שונות ליהודית 

הדרת נשים . כמעצבות חברה
 .מבחןכמקרה 

31388-333:8 

 סיור בנחלאות  
ומפגש עם חרדים תושבי 

 השכונה
323:8-313:8  

העגלה המלאה של 
 היהדות הריבונית

מפגשים עם בתי מדרש 
חילוניים וקהילות המגשימות 

 יהדות כתרבות

3:331-32388 
תיאום ציפיות לקראת 

 הסמינר

31331-303:8 

החולמים בהקיץ והקצים 
 בחלומות

מי הם המהפכנים הריבוניים ומה 
 ? דרוש כדי להמשיך את דרכם

32388-31388 
ישיבת סיכום עם הצוות 

 החינוכי
33388-31388 

 דור מחדש ויוצר
 סיכום הסמינר בקבוצות

 

 

303:8-48388 

ארוחת ערב והתארגנות 
  בחדרים

483:8-44388 

 ערב חברתי בקבוצות
 וגיבוש משחקי תיאטרון

 סיכום יום מורים ומדריכים

 
מה הוא לא מסתכל על עצמו בראי  אם משום. יהודי הוא כל מי שמסתכל על עצמו בראי ההיסטוריה ורואה יהודי? מיהו יהודי
-ורק על המרכיבים הביוגראפיים עובדת היותי יהודי מצביעה אך. ההיסטוריה על עצמו בראיהוא יהודי שאיננו מסתכל , ההיסטוריה

מולדתי היא מולדתו של , שפת אמי היא שפתו של העם היהודי. תרבות ומסורת ,מולדת, שפה: כוונתי למרכיבים. לאומיים בהווייתי
ניטראליים לחלוטין  ארבעת המרכיבים הללו הם. םהתרבות והמסורת שלתוכם גדלתי הם תרבות ומסורת יהודיי, העם היהודי

. הם פתוחים לכל הפירושים האפשריים שבעולם. רעיוני ייחודי הם לא מכילים  מצד עצמם שום כיוון, כלומר. וגמישים לחלוטין
                                                                              ".                                            שבעים פנים למקורות. פנים למולדת שבעים. שבעים פנים לשפה

 עלמא די, ארי אלון                                                                                                

נביט אל תוך יהדותנו . רחבה הרבה יותר מהגדרתה כדת -יהדות כתרבות , יהדות ריבונית. בסמינר נפגוש יהדות אחרת
במה מתבטאת ? במה מתבטאת היהדות שלנו? איזה חלק מתוך עצמנו אנחנו נותנים לה -וחלקה בזהות האישית שלנו ונשאל 

 ?האם יש או צריך להיות בסיס רוחני לחיינו? במה אנחנו מאמינים? החילוניות שלנו

 


